Huishoudelijk Reglement
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Onderhavig huishoudelijk reglement van de VZW Burgundian Bastards is een aanvulling
van de bestaande statuten, en samen vormen ze een integraal geheel. Voor bepaalde
artikels van de statuten, en daar waar nodig, geeft dit reglement bijkomende details en
bijzonderheden.
Bij zijn toetreding tot de VZW Burgundian Bastards ontvangt ieder lid een exemplaar der
statuten en van het huishoudelijk reglement.
Het feit vrijwillig toe te treden tot de VZW Burgundian Bastards houdt in dat het lid met de
statuten en reglementen akkoord gaat en zich verplicht deze na te leven.
Het huishoudelijke reglement kan ten alle tijden worden aangepast. De laatste versie zal
steeds beschikbaar zijn via onze website.
Alle aanwijzingen, zowel schriftelijk als mondeling, van bestuursleden en leden, die
verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

1. Lidmaatschap
1.1 Lidmaatschap tot de Burgundian Bastards is enkel mogelijk door zich kandidaat te stellen als
lid, of indien men gevraagd wordt om lid te worden.
1.2 Om lid te worden moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
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Men moet voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement.
Minimum 18 jaar zijn.
Een positieve evaluatie krijgen van het dagelijks bestuur na een proefperiode van
maximum 1 jaar.
Gedurende dit proefjaar moet men aan minimum 4 evenementen deelnemen.
de
Een 15 eeuwse basisuitrusting bezitten.(6.1)

1.3 Alle leden hebben stemrecht op de algemene vergadering
1.4 Alle kandidaat leden hebben inspraak, maar geen stemrecht.
1.5 Ereleden hebben geen stemrecht.

2. Contributie
2.1 De jaarlijkse contributie is gelijk aan de prijs van de personenverzekering.
2.2 Deze dient betaald te zijn vóór of op de jaarlijkse Algemene Vergadering begin februari.
2.3 Bij niet tijdig betalen, wordt men automatisch als lid geschrapt.

3. Vergaderingen
3.1 De Statutaire Vergadering wordt jaarlijks georganiseerd begin januari en is de start van het
nieuwe werkjaar.
3.2 De Algemene Vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Het verslag van de vergadering
wordt uiterlijk 14 dagen na de vergadering opgestuurd naar de leden via mail.

•

•

Tijdens deze vergadering vernieuwen alle leden hun lidmaatschap en vereffenen ze hun
jaarlijkse contributie. Leden die niet aanwezig, noch verontschuldigd zijn en de betaling
van hun lidgeld niet hebben volbracht, worden verondersteld ontslag te hebben genomen.
Het dagelijks bestuur wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

4. Gedrag
4.1 Alle leden worden geacht RESPECT te hebben voor zijn medeleden en het materiaal van de
vereniging.
4.2 Iedereen moet zich houden aan de rechten en plichten van de Belgische overheid. Bij
overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie!!!

5. Algemene bepalingen en aanvullingen
5.1 VZW Burgundian Bastards is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/of diefstal en
schade van/ aan goederen.
5.2 Bij gebruik van een vervoersmiddel zijn de leden te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk
voor het betalen van eventuele boeten evenals voor het ondergaan van eventuele verdere
gerechtelijke procedures.

6.Wat is een basisuitrusting?
6.1 Een 15
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eeuwse basisuitrusting bevat:

paar schoenen
broek (man)
hemd (man)
vest (man)
lang kleed, tot onder de enkels (vrouw)
hoofddeksel
riem
stoel
bord
bestek
beker of glas
slaapplaats

6.2 Voor informatie over deze uitrusting kan je steeds te woord bij het dagelijks bestuur.
6.3 Indien men niet voldoet aan deze uitrusting, zal men geen lid kunnen worden.
6.4 Indien men niet voldoet aan deze uitrusting op een kampement, zal men onherroepelijk naar
huis gestuurd worden.
6.5 Een slaapplaats, is in een middeleeuwse tent, géén kampeer tentjes, of iglo.
6.6 Deze tent kan gehuurd worden, of men kan bij een ander lid slapen, of kan gebruikt worden
van de club, indien er een aanwezig is.
6.7 Op kampement zorgt iedereen voor zijn eigen eten, of indien er anders afgesproken wordt.

6.8 Er zal altijd een open vuur zijn waar men gebruik kan van maken.

7. Wat verboden is.
7.1 Het overtreden van de rechten en plichten van de Belgische overheid.
7.2 Het gebruik van niet 15
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de

eeuws materiaal tussen 10u en 18u.

Roken enkel in je eigen tent (buiten het zicht van bezoekers) of buiten het kampement.
Frisdrank enkel in je eigen tent (buiten het zicht van bezoekers) of buiten het kampement,
of in een aardewerk beker zodat bezoekers niet zien dat je cola drinkt.
Snoep en/of eten van niet-middeleeuwse verantwoorde voedingswaren, enkel in je eigen
tent (buiten het zicht van bezoekers) of buiten het kampement.
Gsm gebruik enkel in je eigen tent (en het geluid moet afstaan) of buiten het kampement.
Alcohol gebruik.
Het dragen van jeansbroeken en sportschoenen enz…

8. Wat verplicht is.
8.1 Het gebruik van 15

de

eeuws materiaal tussen 10u en 18u.

8.2 Iedereen draagt ten allen tijden een hoofddeksel.
8.3 Iedereen op kampement is verplicht om een brandblusser in zijn tent te zetten (als je de tent
binnen stapt rechts aan de deur, onder een rode doek)
8.4 Iedereen op kampement is verplicht om een branddeken in zijn tent te hebben (als je de tent
binnen stapt rechts aan de deur, onder een rode doek)
8.5 Bij het open vuur moet een brandblusser staan.

